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 سوسيولوجية رؤية  :  السورية واألزمة الوافدة الهجرة
 إعداد 

 محمود  محمد شرقاوي  نجاة
 االجتماع  علم بقسم باحثة

  الوادي جنوب جامعة - اآلداب كلية
walidashor440@gmail.com 

 
 العربية:اللغة الملخص ب

إلى    ديأ  صراعإلى    تحولت   ما  وسرعان  ،م2011  عام  السورية  الثورة  اندلعت  
 في  الجماعي  النزوحإلى    دت أ  وممتدة  ،داخلية  هليةأ   حرب   في  والدخول  ،الدولة  انهيار
 .المجاورة والبلدان ،للخارج والهجرة واللجوء ،السوري  الداخل

  ،تفككهاإلى    ديأ  بالغ  رضر   وريةسال  باألسرة  لحق  فقد   الصراع  اتساع  ومع
 الهجرة   على  السورية  زمةاأل  ثرأ  علىالضوء    يلقي  البحث   وهذا  وظيفتها،  وتعطيل
 والنظريات  ،وعواملها  ،الوافدة   الهجرة   مفهوم  عرض ي  حيث   ، المجاورة  البلدانإلى    الوافدة
 . لها المفسرة

 .السوسيولوجي الواقع السوري،  الوافدة، الهجرة :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:  
والسددكان،  ،علددا اتجتمدداع فدديهمددة متعددد دراسددة الهجددرة الوافدددة مدد  الدراسددات ال

 فدينها تمثدل زيدادة ريدر عبي يدة فدي عددد السدكان، فدي حدي  أن الزيدادة الطبي يدة إحيث  
 .(1) الوفيات نسبة  علىنسبة المواليد  ترتفاععدد السكان، تحدث نتيجة 

ريددر أنهددا أخددذت تنمددو نمددوا  ،كمددا أن ظدداهرة الهجددرة الوافدددة ليسددت ظدداهرة جديدددة
، كما أصبح العالميلتصبح جزءا ت يتجزأ م  عملية التكامل   ،العقود األخيرة فيمتزايدا  

ممدددا  ؛والثقافيددة نددي  دول العددالا ،والسياسددية ،لهددا تدد ثير قددوي علددى العتقددات اتقتصددادية
 . (2) والعشري  ب نه عصر الهجرة الحاديجعل علماء اتجتماع يصفون القرن 

مددد   اتناولدددت موضدددوع الهجدددرة إلدددى أن كثيدددر   التددديوتشدددير الدراسدددات اتجتما يدددة 
 بعدد   تحتددوي كمددا  الهجددرة،المجتمعددات المحليددة الريقيددة قددد تدد ثرت علددى نحددو مددا بعمليددة 

ويفضلون اإلقامة الدائمدة  ،ليهاإالمناعق الحضرية على نسب كبيرة م  السكان الوافدي  
اتجدا  واحدد مد  الريدى إلدى  فديورالبا ما ينظر إلى الهجرة على أنها عملية تحددث   ،نها

ا، ويددد  إلدى نمدو األشد وضدوح    التاريخيالنمط م  الهجرة يمثل اتتجا     وهذا  ،الحضر
 تية:اآلوفيما يلي سوف نعرض العناصر  ،(3) الثالث مدن العالا  فيالسكان خاصة 

  .ةالوافدمفهوم الهجرة  -1

 .عوامل الهجرة الوافدة -2

  .نظريات الهجرة الوافدة -3

 واألزمة السورية. ،الهجرة الوافدة -4

 : مفهوم الهجرة الوافدة:أوالً  •

مددددة فددددى الدراسددددات همتعددددد الهجددددرة إحددددد  ظددددواهر حركددددة السددددكان الديناميكيددددة ال
 لمدا لهدا مد   ثدر بدالغ ؛وكثير مد  الدراسدات اإلنسدانية ،والنفسية  ،واتجتما ية  ،الجغرافية
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تغييددددر كثيددددر مدددد  الخصددددائا الديموررافيددددة واتجتما يددددة نددددي  منطقتددددي األصددددل علددددى 
 التيوالدوافع  ،وأنواعها تبعا تختتف األسباب الموجبة إليها  ،والوصول، وتتعدد أشكالها

تخددتتف  امختلددأ أيضدد   وبالمقانددل فددين تياراتهددا وحجمهددا التحددر ،دفعددت بالسددكان إلددى 
 المسببات.

وبندداء علددى فلددت فقددد تعددددت مفدداليا الهجددرة الوافدددة فددي ضددوء التحددوتت التددي          
ومتغيددرات تركددت  ثارهددا علددى أنسددا  المجتمددع  ،يشددهدها العددالا مددع نددروز أخطددار جديدددة

منهدا بحيداة الفدرد أو الجماعدة، فصدال العلمداء مجموعدة ما يتعلدق  سواء    ،هجميعالحياتية  
م  التعريفات لمفهوم الهجرة الوافدة، وتداخلت هذ  التعريفات مع أندواع الهجدرة المختلفدة، 

تلتقددي حددول مبدددأ الضددرورة والحاجددة مدد  حيددث التكامددل، وتتددوزع فددي حقددول كلهددا ولكنهددا 
 ،اتسددددتراتيجيةوالدراسددددات  ،يةوالعلددددوم السياسدددد ،دراسددددية بحثيددددة متعددددددة كعلددددا اتجتمدددداع

 وريرها. ،واتقتصادية

ونتيجة لما سبق فلدي  هندا  اتفدا  علدى مفهدوم معدي  للهجدرة الوافددة، حيدث إن 
هدددا قددددم الدراسدددات السدددكانية نرز إلدددى عددددة عوامدددل أ الوافددددة ترجدددعاخدددتتف مفددداليا الهجدددرة 

إلدددى  فددا  واسدددعة، واتجتما يددة، وامتددداد معندددى الهجددرة الوافددددة فددي مفهومددده اتجتمدداعي 
ع  اختتف الخلقيدات الفكريدة   وتداخل قضايا  بحقول المعرفة اإلنسانية األخر ، فضت  

 .(4) خبراتهاوتفاوت  ،والثقافية للباحثي ، عتوة على تباي  اهتماماتها

رردا ثرائده  –وعلى ضوء فلت فين مجرد إعت  مفهوم الهجرة الوافددة علدى عتتده       
أو الخلدددط ندددي  المعددداني  ،دون تحديدددد معندددا  قدددد يددددد  إلدددى ندددوع مددد  اتلتبدددا  –اللغدددوي 
إن  –األصدلي رمدوض المعندىوم  ثا إلى تشويه المفهوم في النهايدة ندل إلدى   المتعددة،

إن لددا يكدد  هدفدده  دراسددته،الددذي يرمددى إليدده الباحددث مدد  خددتل تحليددل  –هلددا يكدد  ضددياع
والوصدول إلدى رةيدة منهجيدة واضدحة  ،األساسي هدو تحليدل المفهدوم بكدل معانيده السدابقة
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 المعالا.

أي الفعدل  والدراء،ويدكد ان  فار  أن الهجرة مصطلح يتكون مد  االهداء والجديا 
 ،وربطدده ،، واآلخددر علددى شددد شدديءوقطددع ،األول يدددل علددى قطيعددة ،اصددتن هجددر، ولدده

ران، وهددداجر القدددوم مددد  دار إلدددى دار: تركدددوا  جددد ر: ضدددد الوصدددل، وكدددذلت الها فدداألول الْهجدددد
 .(5) االمدينةاألولى للثانية، كما فعل المهاجرون حي  هاجروا م  مكة إلى 

را وهاجراناا في  . (6) حي  يدكد اان  منظورا أن الهجرة اسٌا م  هجر يهُجر ْهجد

تدوا أإلى نلد  خدر  هنفسإلى البلد  ن ت ينتمو وتعرف الهجرة ب نها دخول أشخاص 
 .  (7) عويلةأو العمل لمدة  ،إليه بغرض اإلقامة

نلدد إلدى ويتضح م  هذا التعريدى أن الهجدرة الوافددة انتقدال أفدراد مد  الندا  مد  
وأن ي يشدوا  ،أو خددمات يددونهدا ،أو البحث ع  أعمال  ،نلد للبحث ع  الكسب وال يش

ووئام وبرضاة م   ،ستم فيوأن تتحقق هذ  الهجرة  ،أن يتداخلوا مع أهله  تكفيفيه مدة  
 المقصود.البلد 

ا أن الهجددرة الوافدددة هددي احركددة انتقددال األفددراد أو العدداعي عبددد كمددا يدكددد ا السدديد 
أو النيدة للبقداء فدي المكدان  ،اعات م  مكان إقامة آلخر عندما تتدوافر لدديها القصدد الجم

  .(8) الجديد لفترة رير قصيرة م  الوقتا

وتسدتمر لفتدرة  ،وهذا التعريى يدكد أن الهجرة الوافدة تحددث بقصدد تحسدي  حالدة
لتحقيددق األهددداف  ؛والمصدداعب  ،يحددددها المهدداجر، ويتحمددل خددتل تلددت الفتددرة المتاعددب 

محدداوت التكيددى بشددتى  ،البلددد المهدداجر إليهددا فدديالحيدداة  وي دديش ،جلهدداأهدداجر مدد   التددي
 التي هاجر إليه.  ،البلد  فلت في والوسائل ،قائالطر 

ا تعريفددا مغددايرا للهجددرة الوافدددة مفدداد  نيوزيلنددداويقدددم االدددليل التشددغيلي للهجددرة فددي 
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أنها اشكل م  أشكال انتقال السكان م  أرض تدعى المكان األصدلي إلدى أخدر  تددعى 
مدددد  أفددددراد األسددددرة  امكددددان الوصددددول بغددددرض تحقيددددق هدددددف دون اعتبددددار المهدددداجر فددددرد 

 .(9) البيولوجية لألرض المهاجر إليهاا

ة الوافددددة تفصدددل المهددداجري  عددد  نلددددها ويت كدددد مددد  التعريدددى السدددانق أن الهجدددر 
وتجعلها في شبه عزلدة فدي البلدد الجديدد الدذي يصدح أن ينددمجوا فيده بعدد فلدت   ،األصلي

ولك  صلتها نوعنها األصلي قد قطعت إلى  ،وتراثه القومي  ،حضارته فيبالتدريج، أي 
مد  نتدهدا  تدوا نهداأفي قلب الوع  الجديد قوامها اللغة والعادات التدي   ن حد ما، ويكونو 

 الجديد.وينسجموا في حياة الوع   ،وهكذا حتى يتداخلوا بالتدريج

ا أن الهجدرة الوافددة هدي االتغيدر الددائا لمكدان اإلقامدة مد  تقرير سيفيتا ويقرر ا
نظدرا للعديدد مد  األسدباب التدي  ؛اتسدتقرار فدي البيئدة الجديددة  أخر  بقصدد نيئة إلى نيئة  

 ،وكثدرة الحددروب  ،والزيدادة السدكانية ،والفقددر ،البطالدة :مثدل ،األولدىعدانوا منهدا فدي البيئددة 
 والهجدرة لمكدان  خدرا ،والتلوث إلدى ريدر فلدت مد  المشدكتت التدي تسداعد علدى الهدروب 

(10)  . 

الهجرة الوافدة ليست مجرد انتقال م  مكدان لمكدان  يتضح أنوم  هذا التعريى 
فهدو  ،ولكنها تجربة قاسية مريرة يمر نها كدل مهداجر ،أو م  مجتمع لمجتمع  خر  ، خر
الحيددداة عنددددما يضدددع قدمددده فدددي األرض  فددديهجرتددده تحقيدددق راياتددده الخاصدددة  هددددف مددد ي

 فدديرد حيددث يهدداجر كددل فدد ،الجديدددة، فلددي  هنددا  رايددة واحدددة تجمددع جمددوع المهدداجري 
 األصلي.ضوء سبيله القاسي في نلد  

عبدددد القدددادر القصددديرا أن الهجدددرة الوافددددة هدددي اانتقدددال األفدددراد بصدددورة ايدكدددد كمدددا 
دائمة أو مدقتة إلى األماك  التي تتوفر فيها سبل ال يش، وقد تكون هذ  األمداك  داخدل 

  .(11) أو بغير إرادتهاا ،أو الجماعة ،حدود البلد أو خارجه، وتتا الهجرة بيرادة الفرد 
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وهددذا التعريددى يدكددد أن الهجددرة تتعلددق بالحاجددة الحيويددة لألمددا والشددعوب لتبددادل 
فهدي ت تتحدر  مد  نلدد معدي  إت إفا أحد  نتضدخا سدكانه  نيدنها،عناصر السدكان فيمدا  

وم  جهة أخر  هنا  نلد تقبل العناصدر  جهة،وفى صالحه أن تتخلخل كثافته هذا م  
 حال.والطبي ية على أحس   ،الجديدة تستغتل موارد  اتقتصادية

ومددد  خددددتل العددددرض السددددانق لمفدددداليا الهجدددرة الوافدددددة علددددى اخددددتتف أبعادهددددا، 
 يمك  عرضها فيما يلي:ا ن هنا  عدة متمح أساسية لهيتحظ أ

م  األبعداد، تتدداخل فيمدا نينهدا بشدكل يدوحي أن   الوافدة مجموعةتتضم  الهجرة   -
سددبيل  الوافدددة علددى، فددالهجرة اومترابطددة مددع بعضددها بعضدد   ،هددذ  األبعدداد متكاملددة

المثال تعد عملية إدماج للطفل في اإلعدار الثقدافي للمجتمدع المهداجر إليده، ويدتا 
فلت بطريقة مباشرة ع  عريدق تددريب المهداجري  علدى نمدافج السدلو  المقبولدة، 
أو ريددر مباشددرة مدد  خددتل تكيددى المهدداجر ومحاكاتدده لتصددرفات أفددراد المجتمددع 

ت يتجددزأ مدد  شخصددية الفددرد  ازء  بحيددث يصددبح التددراث الثقددافي للمجتمددع الجديددد جدد
 المهاجر.

عياتهددددا متغيددددري  أساسدددديي ، همددددا: الفددددرد والمجتمددددع،  الوافدددددة فدددديتحمددددل الهجددددرة  -
وتقاليدد ،  لعاداتده، اوصيارته وفقد   الفرد،ويحاول المجتمع بكافة مدسساته تشكيل 

 اوتحقيددق التكيددى نددي  الفددرد والمجتمددع بحيددث يصددبح عضددو   فيدده،وقيمدده السددائدة 
 في المجتمع، وي خذ عاداته، ويشكل مع أفراد هذا المجتمع عتقة تبادلية. فعات  

تحدددددث عمليددددة الهجددددرة الوافدددددة مدددد  خددددتل وجددددود أفددددراد ومجتمددددع بشددددري وثقافددددة  -
 اجتما ية، وتفاعل اجتماعي ني  هدتء األفراد.

تشدددتمل عمليدددة الهجدددرة الوافددددة علدددى مجموعدددة مددد  العمليدددات، وت تقدددأ عندددد حدددد  -
 معينة، وفلت كالتفاعل اتجتماعي، والضبط اتجتماعي.عملية 
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أو تغير لفرد م  منطقة اعتاد فيها اإلقامة   ،أو تحويل  ،عملية انتقال  هيالهجرة   -
أو منطقدة إلدى أخدر  خدارج حددود هدذا  ،خدر  أإلى منطقة أخر  داخل حدود نلد 

 البلد.
مسدددتمرة، وت تقدددأ عندددد  الوافددددة عمليدددةهندددا  اتفدددا  فدددي اآلراء علدددى أن الهجدددرة  -

مرحلة سنية معينة، وت تقتصر على مرحلة الطفولة، ولكنها تسدتمر فدي المراهقدة 
وحتددى الشدديخوخة، وينتمددي الفددرد باسددتمرار إلددى جماعددات جديدددة، ويددتعلا  ،والرشددد 

 لو .جديدة م  الس اأنماع   ادور  الجديد فيها مكتسب  
الهجدددرة الوافددددة ت تسدددير بطريقدددة عشدددوائية، كمدددا أنهدددا ليسدددت وليددددة اللحظدددة التدددي  -

 ي يشها األفراد، نل هي قرار ثقافي تفرضه الظروف اتجتما ية المحيطة.
الهجرة الوافدة ظاهرة اجتما ية مشروعة تتعلق بالحاجة الحيويدة لألمدا والشدعوب  -

وتجعلهددا  ،  نلدددها األصددليتفصددل المهدداجري  عدد وهددي ،لتبددادل عناصددر السددكان
 في شبه عزلة في البلد الجديد الذي يصح أن يندمجوا فيه بعد فلت.

اشددكل مدد   الوافدددة ب نهدداممددا سددبق يمكدد  الوصددول إلددى تعريددى أجرائددي للهجددرة 
أشكال الهجرة لحركة سكانية يتا ختلها انتقال األفدراد والجماعدات مد  مدوعنها األصدلي 
إلى وع  جديد يختارونه ألسباب عديدة في إعار ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة، 

وتشدريعي، وفدي إعدار اتحتدرام الكامدل  ،وقضدائي ،وأمندى ،وم  ختل  ليات تعاون فندي
  .لحقو  المهاجري ا

  :الهجرة الوافدة : عواملاثانيً 

الوافددة  والهجرة ،عامةوالفها الصحيح لظاهرة الهجرة بصفة   ،إن الدراسة العلمية
حتدددى يمكددد  معالجدددة الظددداهرة معالجدددة  لددددوافعها،بصدددفة خاصدددة تتطلدددب المعرفدددة الدقيقدددة 

كما أن معرفة دوافع الهجرة قد  األبعاد،ومتش بة  الجوانب،إف إنها ظاهرة متعددة   ،علمية
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سددواء كانددت هددذ   ،مدد  الضددوء علددى اآلثددار التددي يمكدد  أن تترتددب عليهددا اكبيددر   اتلقددي قدددر  
أو المجتمددع العددانر  ،وسددواء كانددت فددي المجتمددع المهدداجر مندده إيجانيددة،أو  ،اآلثددار سددلبية

وبالتددالي يمكدد  عددرض  ،(12) أنفسددهاأو المجتمددع المهدداجر إليدده، وكددذلت للمهدداجري   ،مندده
وأسددبانها، وهددذا يعنددي أن هنددا  مجموعددة مدد   ،العديددد مدد  العوامددل لدراسددة دوافددع الهجددرة

 ،والنفسدددية ،واتجتما يدددة ،واتقتصدددادية ،والمتداخلدددة، منهدددا السياسدددية ،العوامدددل المترابطدددة
، وقددد أكددددت معظدددا الدراسدددات ة التدددي تددتحكا فدددي عمليدددة الهجدددرةافيدددوالديمورر  ،والجغرافيددة

وعوامدل الجدذب فدي  ،على أن دوافع الهجرة تتلخا في عوامل الطدرد فدي البلدد األصدلي
ن هنددا  مجموعددة مدد  العوامددل التددي تدددثر علددى الهجددرة فددي مندداعق إالبلددد المسددتقبل، إف 

والوصدددول، وأن هدددذ   ،أو تعدددو  الهجدددرة ندددي  منددداعق األصدددل ،ومنددداعق الجدددذب  ،الطدددرد 
 .(13)العوامل تختلأ درجة ت ثيرها م  منطقة إلى أخر ، وم  فترة زمنية إلى أخر  

حدددول عوامدددل الهجدددرة  راء واألفكدددارلدددآ ان هندددا  تعددددد إوممدددا سدددبق يمكددد  القدددول 
فعلمدداء اتقتصدداد ينظددرون لهددا نظددرة  ،الوافدددة، وفلددت نتيجددة لتعدددد البواعددث المحركددة لهددا

اقتصدادية بحتددة، وعلمداء اتجتمدداع يركدزون علددى البعدد اتجتمدداعي، أمدا علمدداء السياسددة 
والدوافع السديكولوجية،  ،فلها  راةها السياسية، ولعلماء النف  نظرتها المرتكزة على الفرد 

كتاب إلى عوامدل يركزون على الظروف الجغرافية، كما يشير بع  ال  وعلماء الجغرافية
 وتتمثل في اآلتي: ،متعددة متداخلة تدفع إلى هذا النوع م  الهجرة

 ،هددددداأو عرد  ،األزمدددددات السياسدددددية أو الدينيدددددة التدددددي تدددددددي إلدددددى هجدددددرة جماعدددددة -1
كطدددددددددرد  أمرهدددددددددا،أو عبقدددددددددة اجتما يدددددددددة ُرلبدددددددددت علدددددددددى  ،أو حدددددددددزب  ،أو جدددددددددن 

م بقددددددوة السددددددتح مدددددد  1948الشددددددعب الفلسددددددطيني مدددددد  أرضدددددده المحتلددددددة عددددددام 
 .(14) الساعةاليهود المحتلي  لهذ  األرض حتى هذ  

 والوافدي . ،تشجيع الهيئات الرسمية للنازحي  -2
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كتهجيدددددر الزندددددوج األفدددددريقيي   ،ومدددددا ينشددددد  عنددددده مددددد  هجدددددرات إجباريدددددة ،العندددددأ -3
 الجديد.إلى العالا  اقسر  

 سددددددريع،إف يتغيددددددر التددددددوازن الددددددديموررافي فددددددي العددددددالا بشددددددكل  ،السددددددكانيالنمددددددو  -4
( %84ومدددددد  المتوقددددددع أن يرتفددددددع نصدددددديب الجنددددددوب مدددددد  سددددددكان العددددددالا إلددددددى )

وبالتددددددددالي فددددددددين  ،م1960( فددددددددي سددددددددنة %68مقانددددددددل ) ،م2025بحلددددددددول سددددددددنة 
وتعمددددددل علددددددى تقويددددددة التيددددددار  ،األزمددددددات اتقتصددددددادية تعددددددد مدددددد  منددددددابع الهجددددددرة

علددددى قددددوة بعددددد تقدددددم وسددددائل النقددددل فددددي البددددر  الهجددددرة قددددوة وقددددد زاد تيددددار النددددازح،
وتددددددثر  الهجدددددرة،وهندددددا  مددددد  يحددددددد العوامدددددل التدددددي تحفدددددز علدددددى   ،(15) والبحدددددر

فقسددددددمها إلددددددى عوامددددددل مرتبطددددددة بالمنطقددددددة األصددددددلية للمهدددددداجري   ،فددددددي تياراتهددددددا
خددددددر  مرتبطددددددة بمنطقددددددة اسددددددت بال المهدددددداجري  أوعوامددددددل  ، )منطقددددددة األصددددددل(

 العبدددددور( )منطقدددددة)منطقدددددة الوصدددددول( وعوامدددددل ثالثدددددة متداخلدددددة ندددددي  المنطقتدددددي  

(16). 

 خدر، وتعدد  اأو يصدعب التغلدب عليهدا حيند    ،احيند  وقد تكون هذ  العوائدق بسديطة  
وتكدداليى  ،وحجمهددا ،فددي تحديددد حركددة الهجددرة اوأكثرهددا أثددر   العوائددق،المسددافة أنددرز هددذ  

كمددا أن هندا  عوامددل شخصددية كثيددرة تددثر فددي تشددجيع الفددرد علددى  فلددت،اتنتقدال، وريددر 
 الهجرة، أو العزوف عنها.

وررددا تلددت اتختتفددات فدديْن    الوافدددة، ويمكدد  القددول نتعدددد اآلراء المفسددرة لظدداهرة الهجددرة  
سددواء    ، والعوامددل الجافبددة للهجددرة   ، العوامددل الدافعددة   : ا العلمدداء قسددموا تلددت العوامددل إلددى قسددمي  همدد

 النحو التالي:   على وسوف نعرض لذلت   ،أو رير شر ية   ،كانت شر ية 

 عوامل الطرد:       (1)

واتقتصادية   ،وتتمثل في ظروف البتد المرسلة للمهاجري  م  الناحية السياسية
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والديموررافيدددددة والنفسدددددية، وريرهدددددا التدددددي تتسدددددبب فدددددي عدددددرد  ،واتجتما يدددددة ،والجغرافيدددددة
وفيمددا يلددي سددوف تعددرض الباحثددة لكددل مدد  العوامددل  ،(17) وعددنهاالمهدداجري  إلددى خددارج 

 النحو التالي:  علىوفلت  ،واتقتصادية ترتباعهما بموضوع الدراسة الراهنة ،السياسية

 السياسية:العوامل  -أ

لعديد مد  الهجدرات  العوامل السياسية م  أنرز العوامل التي أدت إلى حدوث ا  د تع 
، ومدد  المتحددظ أن الهجددرة الوافدددة تدد ثرت أكثددر فدد كثر مددع مددرور الددزم   علددى مددر التدداري  

امتددت ندي     ،وجدود عمليدات تبدادل سدكاني واسدعة النطدا  إلدى  د  أ بالعوامل السياسدية ممدا 
عمليدات الغددزو المسدلح، وبالتددالي فقدد تددا  إلدى    السياسددية دول عديددة، وقدد أدت تلددت العوامدل  

مددد  أجدددل    -ومازالدددت تعمدددل   -والمنظمدددات الدوليدددة التدددي عملدددت   ،إنشددداء كثيدددر مددد  الهيئدددات 
وجددود  إلددى    المسدداعدة عنددد حدددوث مثددل هددذ  الهجددرات السددكانية، وبخاصددة تلددت التددي تددددي 

والمنظمددات علددى سددبيل    ،السددكان التجئددي  فددي كثيددر مدد  أجددزاء العددالا، ومدد  هددذ  الهيئددات 
ومدد  العوامددل السياسددية    ،منظمددة العمددل الدوليددة، ومنظمددة العفددو الدوليددة   : المثددال، كددل مدد  

واتسدددتيتء، التددددخل العسدددكري    ،والتهديدددد   ،إلدددى الهجدددرة بضدددغط القدددوة القسدددرية التدددي تددددفع  
السياسدي المحلدي الدذي قدد    إلدى الضدغط خدر ، إضدافة  أ الخارجي م  دولدة فدي شدئون دولدة  
والددذي يتمثددل فددي الثددورات الداخليددة، والحددروب المحليددة    ،يددددي كددذلت إلددى الهجددرة الخارجيددة 

بعددد  الظدددروف الطارئدددة كييقددداع    د ا تعدددالهجدددرة إلدددى الخدددارج، كمددد  إلدددى التدددي تددددفع السدددكان  
 . (18) للهجرة عقوبات دولية على مجتمع ما م  العوامل المسببة  

ثدر حادثددة  إ م  2011مدار     15وقدد انطلقدت اتحتجاجدات الشدعبية فددي سدوريا فدي  
وتمثلددت فددي قيدددام أجهددزة األمدد  السدددورية    ،أثددارت رضددب أهددالي حدددوزان فددي جنددوب سدددوريا 

وفلدددت ألنهدددا كتبدددوا شدددعارات    ؛ مددد  عدددتب المرحلدددة الثانويدددة   ا باعتقدددال خمسدددة عشدددر عالبددد  
التي قامدت فدي كدل مد     الحركات مت ثري  بشعارات    المدار ، جدران    على مناهضة للنظام  
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ثدا تحدول مد  المطالبدة    ،م 2010حيث اندلع الحدرا  التونسدي أواخدر عدام   ،ومصر  ،تون  
 .  (19)  المطالبة بيسقاط النظام  إلى   ،باإلصتحات 

 العوامل االقتصادية:  -ب

ينظر أصحاب التفسير اتقتصادي إلى العوامدل اتقتصدادية علدى أنهدا المفسدر  
األساسدددي لظددداهرة الهجدددرة، البعدددد اتقتصدددادي يسدددتوجب النظدددر إلدددى العوامدددل اتقتصدددادية 

 ، وقلددة فددرص التوظيددى، وريرهددا ، والتضددخا ، البطالددة : مثددل ، الطدداردة فددي مجتمددع اإلرسددال
أهدددا العوامدددل علدددى  وفلدددت مددد  خددتل التركيدددز ، وهددذا مدددا فهدددب إليددده العديددد مددد  المفكدددري 

أو أسددرة  ، ومدد  أهددا العوامددل التددي يمكدد  أن تدددثر فددي شددخا  ، الطدداردة، والجافبددة للهجددرة
وتدددفعها ألن تهدداجر هددو توقددع الحصددول علددى وظيفددة أفضددل، واسددتهداف زيددادة الدددخل، 

إلدددى المنددداعق  وفلدددت بدددالتحر  مددد  المنددداعق األقدددل دخدددت   ؛وتحسدددي  الرخددداء اتجتمددداعي
حيدددث إن التبددداي  فدددي م يشدددية السدددكان فدددي الددددول المرسدددلة مددد  جاندددب،  ، األعلدددى دخدددت  

د العامل المشجع على تدفقات  الهجرة كما أن رغبدة والدول المستقبلة م  جانب  خر يع
المرء في تحسي  مركز  م  الناحية اتقتصادية، أي البحث ع  فرص أفضل كانت هي 

ما تجدد مد  الجماعدات أو األفدراد مد   الدافع المسيطر في الهجرة الدولية الحديثة، وقليت  
 . (20)ألصلييشعرون بالرضاء المعقول ع  مركزها اتقتصادي في نلدها ا

ففددي بعدد  األحيددان تحدددث    الهجددرة، ولعددل الفقددر الشددديد هددو السددبب الددرئي  وراء     
أو أوبئة تددي إلدى عدرد السدكان مد  مدوعنها األصدلي، فالعامدل اتقتصدادي يدددي    ، مجاعة 

والفقدر    ، وهجرة السكان، وبالتالي فين تدني مسدتو  الم يشدة   ، في الحركات البشرية   ا رئيس    ا دور  
أو    ، وظدددروف العمدددل السددديئة تددددفع اإلنسدددان إلدددى الهجدددرة، سدددواء كاندددت هجدددرة داخليدددة   ، الشدددديد 
 خارجية. 

نقدا فدي الحصدول  إلدىوانخفداض مسدتو  الم يشدة يدددي   ، وأن انتشار البطالة
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عد  مدورد  اع إلدى الخدارج تفتيشد  ولهدذا ينددف  وأسدرته،  ، المتطلبات الضدرورية لننسدان  على
 .(21) رايتهرز  ليحقق 

هدددذا وتعدددد الددددوافع اتقتصدددادية مددد  أقدددو  األسدددباب الدافعدددة للمهددداجري  ب يدددة   
وبالتدالي ينمدي  العمدل،وتنداقا فدرص   ، ومجاعدات   ، تحسي  أحوالها اتقتصادية م  فقر

مدا تحددث  اوالهجدرات األفري يدة رالبد    الواقدع،لديها فكرة الهجرة كسبيل للدتخلا مد  فلدت  
ومتطلبددات  جهددة،نتيجددة لعدددم التددوازن نددي  المددوارد اتقتصددادية فددي المنطقددة األصددل مدد  

 . (22) أخر  السكان م  جهة 

 عوامل الجذب: (2)

والجماعددددات مدددد   ، مثلمددددا تعمددددل عوامددددل الطددددرد )الدددددفع( علددددى عددددرد األفددددراد    
مناعقها األصلية، كذلت تعمدل عوامدل الجدذب فدي منداعق اتسدت بال علدى جدذب العديدد 

والمجتمددددع  ، فعوامددددل الجددددذب مرتبطددددة بالمنطقددددة إليهددددا،والجماعددددات للهجددددرة  ، مدددد  األفددددراد 
وسدددهولة  ، المهددداجر إليددده، وتكمددد  فدددي سدددمة هدددذا العصدددر فدددي تدددوفير القددددرة علدددى الحركدددة

وأخدر  فدي العدالا، نتيجدة للتطدور الهائدل فدي وسدائل اتتصدال  ، منطقدة  ةالتواصل ندي  أيد
كذلت تشدير عوامدل الجدذب إلدى كدل الظدروف التدي تجدذب المهداجري    ، (23)  والمواصتت 

 االتي رالبد   الجذب،م يشة أرقى، كما أن م  أها عوامل ع  فرص عمل أفضل، و   ابحث  
 :(24) يليما تكون م  مسببات الهجرة ما 

وفدي  هداجميعالتقدم الحضاري والثقافي، حيث تكون فرص التعليا في المستويات   ( أ)
والفئات التدي تسدعى لتسدتقرار فدي   ، مختلأ الميادي  متوفرة، مما يجذب العناصر

 الوسط اتجتماعي المتقدم.
حيددث يزدهددر  والخدددمات، ، والتجددارة ، تددوافر فددرص العمددل فددي مجدداتت الصددناعة ( ب )

الوضع اتقتصادي في أي نلد تتوفر فيه الموارد الطبي ية التي تساعد على نشدوء 
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 ، لعاملددةوتطورهددا، وفددي مثددل هددذ  البلدددان يكددون الطلددب علددى األيدددي ا ، المصددانع
ثددا تتوسددع  ، وفوي اتختصاصددات فددي ازديدداد مسددتمر، وتبدددأ الهجددرة عددادة بالشددباب 

 واألقارب. ، على نطا  العائتت 
مدا يدددفع  اوالمنداظر الطبي يدة رالبد   ، وفلدت أن اعتددال المنددا  ؛التضداري  الطبي يدة (ج)

واتسدددتجمام، وألسدددباب صددحية، حيدددث تدددتتءم البيئدددة  ، للراحددة ابالنددا  للهجدددرة علبددد  
 والشيخوخة. ، ودرجة الحرارة مع الحاتت المرضية ، والمنا  ، الجغرافية

ريددددر الشددددر ية  ووبددددالنظر إلددددى عوامددددل جددددذب الهجددددرة سددددواء كانددددت الشددددر ية أ
، يتضدح لندا هانفسد التي تكون في الغالدب هدي العوامدل ، األفري ية إلى البلد المهاجر إليها

والمحفدددزة علدددى هدددذا الندددوع مددد  الهجدددرة متعدددددة، فالرواتدددب المرتفعدددة  ، أن العوامدددل الجافبدددة
والتقنيدددة مددد  أهدددا العوامدددل اتقتصدددادية  ، وتدددوفر فدددرص العمدددل اليدويدددة ، واألجدددور العاليدددة

وكددذلت الحصددول علددى العديددد مدد  المزايددا، كددالتعليا المتقدددم المواكددب لعمليددات  ، الجافبددة
افة إلدددى ال ددديش فدددي ظدددروف اقتصدددادية تحقدددق رغبدددات الفدددرد ، التطدددور المسدددتمرة، باإلضددد

ومرافدددق فدددي المسدددتو  المطلدددوب، وبالتدددالي  ، وتدددوفر كافدددة متطلبدددات الحيددداة مددد  خددددمات 
الحصول على العديد م  المزايا اتقتصادية التي يصعب على المهاجر الحصول عليها 

هة أخطار الصحراء، التالي فين المهاجر األفريقي يضطر إلى مواجبفي نلد  األصلي، و 
وأهددوال البحددر األنددي  المتوسددط فددي سددبيل تحقيددق رضددا  عدد  وضددعه اتقتصددادي، وفددي 
أرلب األحيان ت يستطيع نلول رايته حيث يدف  في الصدحراء، أو يغدر  فدي البحدر، أو 

 أو األوروبية، وإلى جانب العوامل الجافبة. ، يزج به في أحد السجون األفري ية

ت عوامددل جدذب سياسدية، حيددث لدنجدد هنا ، مددل اتقتصداديةجاندب تلدت العوا إلدىو 
 ، وإشددداعة روح األمدددل ، تدددوفر الحريدددات  اوأيضددد   ، السياسددديإمكانيدددة الحصدددول علدددى اللجدددوء 

 السوريي .ما حدث لدي  وهذا ، للهجرةم  أها العوامل الجافبة  ايعد   ذيلواتعمئنان ال
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  :نظريات الهجرة  :اثالثً 

وشداملة  ، وتميزهدا يمندع قيدام نظريدات ثانتدة  ، اتجتما يدةإن خصوصية الظدواهر  
ررار نظريات العلوم الطبي ية ، وفي هذا الصدد يت كد أن المقصود م  بع  على    نها

نظريددات السددكان هددو نندداء مفهددوم مسددتقبلي يمكدد  مدد  ختلدده إدراج  كددل حركددات الهجددرة 
والتنبدددد ننتائجهدددا،  ، هددداودوافع ، ومراحدددل كدددل حركدددة وضدددبط محدددددات  ، وامكدددان متحظتهدددا

علدددى  والمفسدددري  ، والهجدددرة الوافددددة تفسدددرها عددددة اتجاهدددات بحسدددب تخصدددا المنظدددري 
اتجاهدددداتها التفسدددديرية، فاتقتصددددادي يقدددددم تفسدددديرا اقتصدددداديا، واتجتمدددداعي يقدددددم تفسدددديرا 

عدددر تحليليدددة أعددددة نمدددافج و اجتما يدددا، والسياسدددي يقددددم تفسددديرا سياسددديا، وبالتدددالي هندددا  
وحركددة األشددخاص وخصوصددا  ، تحدداول إعطدداء مقاربددات شدداملة تفسددر لنددا ظدداهرة الهجددرة

الهجددرة الوافدددة، وفدددي دراسددتنا هدددذ  يمكدد  تقددديا معالجدددة ألهددا النظريدددات المفسددرة للهجدددرة 
 النحو التالي:على   الوافدة

  :النظرية البنائية الوظيفية -1

وانتشددارا فددي القددرني     ، أكثددر النظريددات السوسدديولوجية أهميددة   الوظيقيددة مدد  تعددد البنائيددة  
حيددث    ، والعشددري  نتيجددة السدديطرة الفكريددة )التددي تسددمى اآلن بددالغزو الثقددافي(   ، التاسددع عشددر 

  ، البنداء   : استطاعت النظرية الوصول إلى فلت م  ختل تركيزها على محوري  أساسيي  همدا 
والوظيفددددة، وأصددددبحت العتقددددة نينهمددددا محددددور التحلدددديتت السوسدددديولوجية ألصددددحاب اتتجددددا   
المحافظ، والدعامة األساسية في مواجهة الصراع اتجتماعي الدذي اهدتا بده أصدحاب اتتجدا   

 . (25)  الراديكالي 

وأداء     ، ننددددداء المجتمدددددع   ، والوظيفدددددة   ، محدددددوري البنددددداء   الوظيقيدددددة مددددد  وتقصدددددد البنائيدددددة  
  ا سدواء كدان كائند  ء شدي وتعتمد هدذ  النظريدة علدى فكدرة النسدق، التدي مدداهدا أن أي    الوظيفي، 
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يمكدد   ، ب سدر أو حتددى العدالا    ، ا أو مجتمعد  ، أو مجموعدة   ، ا ، وسدواء كددان فدرد ا أو اجتما يد  ا حيد
 .(26) يت لأ م  عدد م  األجزاء المترابطة اأن يكون نسق

حيددث يوجددد  متسددقة،فمظداهر الحيدداة اتجتما يددة تدلددأ فيمددا نينهددا وحدددة متماسددكة 
 ، وحجددا السددكان ، والمنددا  ، والدددي  ، واتقتصددادي ، والتركيددب السددكاني ، عتقددة نددي  القددانون 

، واتعتمدداد اتجتمدداعيوريرهددا ممددا تشددكل فددي جوهرهددا فكددرة البندداء  ، والتقاليددد  ، والعددادات 
والغايدة التدي  ، اتجتمداعيكدل مرحلدة مد  مراحدل التطدور   المتبادل ني  نظا المجتمع فدي

وتدلددأ  ، يهددف إليهددا هددي حالدة مدد  التددوازن تسداعد المجتمددع علددى اتسدتمرار فددي الوجددود 
 .(27) واتستمرار ، فما نينها نناء له درجة معينة م  الثبات 

وبندداء علدددى فلددت فدددين الوظيفددة تهددددف إلددى تحقيدددق تددوازن وتكامدددل المجتمددع مددد  
أو  ، ر في األجدزاءيأو الوظيفة التي تدديها في النسق، وعند حدوث أي تغي  ، الدورختل  

، وإن لددا يحدددث (28) األخددر  أي جددزء سدديددي إلددى إحددداث تغيددرات مصدداحبة فددي األجددزاء 
التددوازن فددي النسدددق يكددون مددد  المحتمددل أن يتجددده النسددق نحدددو التغيددر الدددذي يددتا بطريقدددة 

 وم  ختل فلت فين البنائية الوظيقية تقوم على المسلمات اآلتية: ، (29) منظمة

أو الجددزاء تعمددل فددي تكامددل، بحيددث يكمددل كددل  ، إلددى أن األجهددزة وتشددير التكامليةةة: .1
تسددتمرارية النظددام  اوتفاعددل سدد ي   ، وتعدداون  ، فددي اتسددا  اجددزء اآلخددر، وتعمددل جميعدد  

  وتماسكه. ، اتجتماعي الشامل

وتشددير إلددى أن المجتمددع يتكددون مدد  مجموعددة مدد  العناصددر لكددل  البنيةةة والوظيفةةة: .2
 رير  م  العناصر.منها وظيفة محددة يدديها م  ختل تفاعله مع 

مجموعدة افتراضدات  -اأو مركب   ، اكان بسيط   اأي  -ويشير أن لكل مجتمع   التماسك:  .3
التدددي مددد  المسدددتحيل أن  ، واسدددتمراريته ، كدددال يا التدددي تحدددافظ علدددى تماسدددكه ، مشدددتركة

 .دونهام   يكون هنا  مجتمع
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، وأن التغيدر حتدى لدو فدي جدزء مد  اويشير أنه ت يوجد مجتمع ثانت تمام    الثبات: .4
المجتمددع ضدددرورة حتميددة، ويمكددد  أن تكدددون قددو  هدددذا التغيدددر مدد  داخدددل المجتمدددع 

أو مدد  خارجدده، ويدكددد أنصددار هددذ  النظريددة علددى القددو  التددي تسدداعد علددى  ، فاتدده
 .اجذري   اثبات المجتمع أكثر م  القو  التي تددي إلى تغيير  تغيير  

ويشدير أن المجتمدع هدو الموجدود قبدل ظهدور الفدرد الدذي يولدد فيده،   لوم الضحية:  .5
وعلدى  ، علدى حدق اوأن العتقة نينمدا يجدب أن تكدون عتقدة إيجانيدة، فالنظدام دائمد  

ومادته، وإفا خدرج الفدرد علدى هدذ  ال ديا يطلدق   ، وقيمه  ، الفرد أن يساير  في عاداته
عليددده منحدددرف، ووظيفدددة النظدددام إعدددادة المنحدددرف إلدددى مظلدددة مجتمعددده عددد  عريدددق 

 .(30) والعقاب   ، الثواب 

والبنداء  ،وهذ  العناصر استفادت منها الدراسة الراهنة في اتخافهدا للهجدرة الوافددة
 ،واإلجددراءات  ،والخطددط ،يتجسددد فددي  الددنظا االتددي تعددد نظامدد   األسددر  موضددوعا للدراسددة،

والبددرامج المتضددافرة التددي وضددعت مدد  أجددل تددوفير ضددمانات شدداملة للمهدداجر  ،والجهددود 
 ،تحدددديط كددددل شددددخا فددددي المجتمددددع بالرعايددددة التزمددددة لخلددددق أجددددواء التعدددداون   السددددوري 
وبدددي  المجتمدددع  ،والمبذولدددة ندددي  األجهدددزة األمنيدددة ،تبادلدددةوالمددددازرة الم ،والددددعا ،والتكامدددل

 ،ممدا يحددث حلقدة وصدل ندي  الفدرد والمجتمدع ؛وتقاليدد المجتمدع  ،وجماعاتده  ،بكافة أفراد 
وهددذ   ،واسددتمرار  ،وتوجيهدده للصددواب، األمددر الددذي يحقددق ثبددات المجتمددع ،ويقددوم بضددبطه

والبعدددد عددد  الفقدددر،  ،عددد  العمدددل والبحدددث  ،التقاليدددد المجتم يدددة :منهدددا ،المتغيدددرات متعدددددة
 تحقق كل ما سبق فكر . ةهمموتدد  وظائأ 

وظيفة النسق اتجتمداعي، على  هذا وتركز البنائية الوظيقية في تفسيرها للهجرة
يجانيددة مدد  أجددل إأدوارا  دديتدد  أو عناصددر  ، جددزاء النسددق اتجتمدداعيأإف تددري أن جميددع 
فعلمدددداء اتجتمدددداع الوظيفيددددون فهمددددوا الددددنظا توازندددده، علددددى  والمحافظددددة ، صدددديانة النسددددق

أسا  أن تلت البنيدات اتجتما يدة على    اتجتما ية نوصفها مماثلة  للكائنات العضوية
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وتحقدددق المتطلبدددات الضدددرورية لبقددداء المجتمدددع واسدددتمرار ، فددداألفراد فدددي التصدددور  ، تشدددبع
اتجتماعي،  ويجدون مكانها في إعار النظام ، الوظيفي يستجيبون لمتطلبات مجتمعاتها

حدددد كبيدددر للضدددغوط التدددي تفرضدددها مجتمعددداتها، وبالتدددالي أي خلدددل إلدددى  وهدددا خاضدددعون 
الضدددغوط التدددي يمارسدددها النظدددام إلدددى  وظيفدددي فدددي أنظمدددة النسدددق اتجتمددداعي باإلضدددافة

أفدراد  خلددق لندا عدددة مشداكل وظددواهر منهدا الهجددرة الوافددة، حيددث ينظددر علددى  اتجتمداعي
نها إفدراز اجتمداعي نداجا عد  مظداهر السدلو  والتفداعتت أعلى  الهجرةإلى  هذا اتتجا 

ن الهجدددرة الوافددددة إوالعمليدددات اتجتما يدددة المتنوعدددة التدددي تحددددث داخدددل المجتمدددع حيدددث 
والعوامددددل  ، ونظددددام التدددددرج اتجتمدددداعي ، والصددددراع الثقددددافي ، مرتبطددددة بالبندددداء اتجتمدددداعي

 .(31) وريرها ، ... ، والسياسية ، اتقتصادية

واألنمدداط السددلوكية  ، يخددالأ القواعددد  اوتعددد الهجددرة مدد  منطلددق الوظيقيددة سددلوك         
قواعددد الضددبط علددى  اصددارخ ي اتعددد  د أندده يعددعلددى  فضددت ، المتعددارف عليهددا فددي المجتمددع

تمزيق العتقات واألننية اتجتما ية المختلفة، وفي تسدريب مد  إلى   اتجتماعي فيضفي
وفلددددت بسددددبب تصدددددع البندددداء  ،  دددديا التددددي يرعاهددددا المجتمددددعوال ، أفددددراد المجتمددددع للمعددددايير

 ، ن تصدددددداعد بعدددددد  المشددددددكتت اتجتما يددددددةأأو نظددددددام المجتمددددددع، كمددددددا  ، اتجتمدددددداعي
أو تصبح األدوار ليسدت فدي حالدة اتسدا    ، وخصوصا عندما ت تقوم  الجماعة نوظائفها

ومحديط  ، البحدث عد  نيئدةإلدى  وتجان  مع تطورات التنظيا اتجتماعي مدا يدددي بدالفرد 
 .(32) ق رير شر يةائواتستقرار حتى وإن كان فلت بطر  ، إلثبات فاته

فقددد أهددداف يحدداولون    إلددى م ياريددة الموجددودة فددي المجتمددع أدت بدداألفراد    أن الددت            
وخدددوفها    ، أو انعددددام قدددانليتها للتنبدددد بالمسدددتقبل   ، وتح يقهدددا فدددي مجتمعددداتها   ، الوصدددول إليهدددا 

ألنه أصبح مستقبت محموت في أفهانها في ظل غياب التضام  ني  أفراد المجتمدع،   ؛ منه 
  -وخصوصددا الشددباب -وعدددم اهتمددام القددادة بحاجددات األفددراد، ممددا أدي بالعديددد مدد  السددكان  
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  وبالتددالي وجدددوا الهجددرة الوافدددة سددبيلها فددي فلددت   ، التفكيددر فددي حلددول لتحقيددق عمددوحها   إلددى 
 (33 ) . 

ويدددر  ادور كددداياا  أن الظدددواهر اتجتما يدددة لهدددا مددد  السدددلطة مدددا يجعلهدددا قدددداهرة  
ن هندا   إ حيدث    ، وبالتالي فين الهجرة الوافدة تعدد رد فعدل يعكد  تصدرفاتها  ، وملزمة لألفراد 

سلت عريق الهجرة الوافددة، فدالموقأ البندائي الدوظيفي يجعدل  إلى   باألفراد قوة جما ية تدفع 
نل هدو فعدل    ، وأفكار    ، ت يفعله الفرد انطتقا م  اختباراته  ا اجتما ي  م  الهجرة الوافدة فعت 

وما يصاحبها م  تفكت    ، والتالي فين الضغوط البيئية   امتثالي ت يسع الفاعل إت ال يام به، 
  ، واخدددتتل التدددوازن ندددي  األهدددداف   ، والدددروابط اتجتما يدددة   ، تجتمددداعي فدددي قواعدددد الضدددبط ا 

حداتت  إلدى    ق المشدروعة يعدرض المجتمدع ائ والوسائل المتاحدة لتحقيدق هدذ  األهدداف بدالطر 
 .  ( 34)   ظهور انزتقات إلى  مما يددي   ؛ فيضعأ التماست اتجتماعي  ، م  اتضطراب 

وممدا سددبق يمكدد  القددول بدد ن موضددوع الدراسددة الراهنددة عدد  الهجددرة الوافدددة والبندداء 
يحقق ننية المجتمع ووظيفته وتماسكه وثباته واستمرار  في توجيده وضدبط الفدرد   ،ي األسر 

حالددة اسددتقرار  مصددر تمثددل فدديحتددى ت يحدددث لدده اتنحددراف، فددالهجرة الوافدددة للسددوريي  
طلدددب تضدددافر ننددداءات المجتمدددع المختلفدددة مددد  أنظمدددة التدددي تت السدددوري وتوازندددهالمجتمدددع 
وظائفده  ، وصحية ... وريرها على أن يددد  كدل نظدام ، وسياسية  ، واقتصادية  ، اجتما ية

 المنوعة به تجا  المجتمع.

 نظرية التفاعلية الرمزية: -2

 تعد التفاعلية الرمزية م  أها المدثرات التي أثرت في أنماط السلو ، حيث تدور 

، وتددد ثرت هدددذ  (35) والسدددلو  ، فدددي محدددور أساسدددي حدددول دراسدددة حيددداة الجماعدددة اإلنسدددانية
بالددذات، وفددي  اخاصدد   ا( الددذي اهددتا اهتمامدد  H.Coolyالنظريددة ب عمددال اتشددارلز كددوليا )
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(، الددذي ربددط فكددرة الددذات George Herbert Meadأعمددال اجددورج هربددرت ميدددا )
 .(36)الفاعلة بعالا الرموز

أو الوحدددة الجوهريددة    ، وتددذهب هددذ  النظريددة إلددى أن الددذات هددي الموضددوع األساسددي 
والمعدددددداني المختلفددددددة    ، مدددددد  التفسدددددديرات   هددددددائت    ا للتفاعددددددل، فالددددددذات تحمددددددل فددددددي عياتهددددددا كمدددددد  

عات، والموضدددوعات الخارجيدددة ت تحمدددل معددداني داخليدددة خاصدددة نهدددا، إنهدددا ليسدددت  للموضدددو 
وإنمدددا توجدددد فقدددط فدددي المعددداني التدددي يضدددفيها األفدددراد عليهدددا، والتدددي تظهدددر    ، كياندددات مسدددتقلة 

فددي خلددق معددان    ا أساسددي    ا دور    ددي بصددورة تلقائيددة أثندداء عمليددة التفاعددل، وت شددت أن الرمددوز تدد
بكونها وسيلة الدذات فدي التعدرف علدى العدالا،    ، الموضوعات الخارجية على    ئها وإضفا   ، معينة 

  والمعددداني السدددائدة ألي مجتمدددع   ، وأثنددداء حيددداة الفدددرد يدددتا تطبيدددع الدددذات علدددى مجموعدددة الرمدددوز 
 (37 ) . 

والمعدداني  ، وتدكددد هددذ  النظريددة أن تطبيددع الددذات يددتا علددى مجموعددة مدد  الرمددوز
وفلددت مدد  منطلددق أن الفددرد ي دديش فددي نيئددة فيزي يددة حيددث تحركدده  ؛السددائدة فددي المجتمددع

الرموز التي يكتسبها مد  خدتل تفاعلده مدع اآلخدري ، وعلدى فلدت ينظدر إلدى هدذ  الرمدوز 
، ويطلق على فلت اسا اإيواء الذاتا الذي يتا  (38) وم لوفة ، شائعة ومعان    ، على أنها قيا
ومجموعدة مد  المعداني  ، أو ني  فاتده ، وفوات اآلخري   ، فق ني  فات الفرد م  ختل التوا

، وفلت اإليواء يحول السدلو  الفدردي إلدى (39) المجتمعالتي يتفق عليها كل األفراد داخل  
 .اأساسي   اسلو  اجتماعي تددي الرموز فيه دور  

المحداور التدي تكمد   ن نظريدة التفاعليدة الرمزيدة تددور حدول  إ ومما سبق يمك  القول  
وقدددرة اإلنسددان علددى اتتصددال    ، والتخيددل   ، فددي الح يقددة اتجتما يددة التددي تقددوم علددى التصددور 

 . ( 40)  المجتمع والمعلومات لغير  م  أفراد  ، وتمكنه م  القدرة على نقل األفكار   ، باآلخري  
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والمتحظ على هذ  النظرية أن التحليل اتجتماعي لها يستند على منظومة م  
والتصددورات الجم يددة  ، األفكددار تتمحددور حددول  راء البنائيددة الوظيقيددة التددي تعددالج الظددواهر

ن الرمدددوز تقدددوم علدددى منظدددور إ، حيدددث امتسددداند   اوظيقيددد   اعلدددى أسدددا  أنهدددا تدلدددأ نسدددق  
أو تماسدددكه اتجتمددداعي،  ، وتحقيدددق توازنددده ، الوظيقيدددة التدددي تقدددوم نهدددا فدددي حفدددظ المجتمدددع

ولددي  علددى أسددا   ، قددوم علدى أسددا  البنائيددة الوظيقيددةاألمدر الددذي يجعددل هددذ  النظريددة ت
وبالتدالي  ، ما يعندي أكثدر مد  معندى، األمدر الدذي يفقدد دتتتده اجديد كما أن الرمز أحيان  

يضع خلط الفها الكامل لهذا الرمز في المجتمدع، وعلدى الدررا مد  فلدت فقدد وجهدت هدذ  
 :(41)النظرية انتبا  الدراسة إلى اآلتي

والسلوكيات التدي يسدتخدمها األفدراد    ، تجسد دتتت األفعال   ا تمثل رموز ن حياة المهاجر  إ  •
 الهجرة. لمتطلبات مجتمع    ا تام    ا والتي تعدها إعداد    ، في مختلأ مراحل حياتها 

ضوء أي رمز يجسددها، وعندد اسدتخدام العدالدة  المهاجر فييمك  الكشأ ع  حياة   •
للمهدداجر يبحددث عنهددا فددي مجتمددع الهجددرة    كرمددوزاتجتمدداعي والسددتم  ، اتجتما يددة
 اسدليم   االتدي تعددها إعدداد   ، فدي مختلدأ حيداتها  هوسدلوكيات  ، أفعدال الفدرد   فيالمتجسد  

  لحدوث التكيى.

علدددى بقددداء المجتمدددع واسدددتمرار ، ومددد  ثدددا فدددين  المتغيدددرات تسددداعد ن هدددذ  الرمدددوز أو إ •
حقيدق إنجداز أهدداف أي مجتمدع هو التدنير التزم لت  وتناسقها  ، المتغيرات تعاون هذ   

  والوصول إلى سبل تنميته الح ي ية.

 التطورية المحدثة: -3

 ظهرت التطورية المحدثة كنزعة تحاول تتفي أخطاء التطور ني  الكتسيكيي ، 

واتجاهاتده داخدل إعدار  ، وقد أد  فلت إلى اهتمام هذا اتتجا  بطبيعة التغيدر اتجتمداعي
وبيئدددة ثقافيدددة محدددددة، وقدددد وضدددع أصدددحاب هدددذ  النظريدددة أمثدددال لنسدددكي  ، ننددداء اجتمددداعي

(lenskiعددددة مفددداليا عامدددة تسدددها فدددي تفسدددير المدددواد الثقافيدددة ،) ،  حيدددث رأوا أن التغيدددر
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الثقافي ت يتا إت م  ختل اتستمرار اتجتمداعي والثقدافي، كمدا وجددوا أن هندا  بعد  
وقددد عبددر التطوريددون المحدددثون عدد   ، التددي ت تسددتطيع أن تواكددب هددذا التغيددرالعناصددر 

همدة التدي ملدبع  المتمدح ال اتلتفدافقضاياها بشكل مناسب يساعد هذ  الدراسة علدى 
 تفيدها بشكل واضح، وم  هذ  القضايا ما يلي:

ألن هنا  بعد  العناصدر الثقافيدة  ؛أنه ت يمك  إلغاء القديا  بمعنى  االستمرار: -أ
، فالعدادات الشدعبية (42) الجديددةالتي تحتاج إلى اتستمرار إلدى جاندب العناصدر 

تتعددرض لعمليددة  هنفسدد ومعاصددرة فددي الوقددت  ، علددى سددبيل المثددال ظدداهرة تاريخيددة
واسددتمرارها علددى الددررا مدد  وجددود  ، تغيددر دائددا يتجدددد نتجدددد الحيدداة اتجتما يددة

 .(43) القديمةبع  العناصر في صورتها 
قد يحدث داخل المجتمع الواحد انتشار للخصدائا   المجتمعات:االنتشار بين    -ب 

 الثقافية م  جماعة ألخر ، وهنا  ثتث عمليات منفصلة لتنتشار:

 الذي يحدث م  ختل الهجرة. :ياالنتشار األول •

أو أكثددر مدد  عناصددر  ، ويشددتمل علددى النقددل المباشددر لعنصددر :االنتشةةار الثةةانوي  •
 الثقافة المادية م  العالا المتقدم إلى العالا النامي.

أو نقددل لعناصددر تقنيددة إت أندده  ، يحدددث دون هجددرة مباشددرة وقددد  :األفكةةارانتشةةار  •
يحدددث تغيددرات ثقافيددة كبيددرة، ويددتا انتشددار العناصددر الثقافيددة مدد  خددتل اتتصددال 

ر المباشدددر مدددد  خددددتل أو اتتصدددال ريدددد ، المباشدددر نددددي  األشدددخاص والجماعددددات 
، حيددث يسددتعير المجتمددع بعدد  اتنتكددارات التددي توجددد فددي (44) اإلعددتموسددائل 

مجتمع  خر، ويتوقأ شكل اتستعارة حسب درجة القرب أو البعدد عد  المجتمدع 
 الذي تمت استعارة العنصر الثقافي منه. 
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والثقافيددة مدد  المجتمددع  ، ويعنددي اختفدداء بعدد  الظددواهر اتجتما يددة االنحسةةار: -ج
مما يدد  إلى أن يصدبح الجدزء المنحسدر ت  ؛نتيجة لحدوث تغير في جزء  خر

 .(45) التغيريتناسب مع 

 نظرية الثنوميثدولوجيا:  -4

لددى وصددأ إتسددعى  التدديمدد  النظريددات  اجديددد   اتعددد نظريددة اإلثنوميثدددولوجيا نوعدد  
العتقدددات اتجتما يدددة، ولقدددد حاولدددت التدددي تدددتا فدددي إعدددار  ، هاوتفسدددير اختبدددارات الفددداعلي  

يستخدمها الندا  فدي التفاعدل مدع اآلخدري ، إنهدا وفدق هدذا   التيق  ائوالطر   ، اختبار النا 
علدا  فديرةية نظرية تخالأ التيارات النظريدة األخدر   د التوجيه، فين اإلثنوميثدولوجيا تع

الواقددع  فددياتجتمدداع، إف حاولددت إنتدداج نمددوفج جديددد يندداقش تحددديات المفدداليا الوجوديددة 
 م  ختل وض ية التفاعلية الرمزية.  اتجتماعي

إن اإلثنوميثددددولوجيا حاولدددت الكشدددأ عددد  اتختيدددارات الواق يدددة للسدددلوكيات التددددي 
 :مثددل ، اتجتمداعيلا العددا فديتفرضدها اتفتراضددات القبليدة  التدييسدلكها المهداجري ، تلددت 

واإلدرا  لكدل  ، الخصائا الواق ية التي تر  أن السلو  يد تي مد  خدتل عمليدة الشدعور
، وبدالررا مد  معاصدرتها مدع ندروز اتجتمداعيالواقع  فيالمظاهر الخارجية التي تحدث 

والتفاعليددة  ، وعلددا اتجتمدداع الوجددودي ، الفينومينولوجيددا :مثددل ، عدددة تيددارات نظريددة أخددر  
ة، إت أن الفكدددرة المحوريددددة لهدددا تنطلدددق مدددد  مخاصدددمة المقولدددة التددددي تدددذهب بدددد ن الرمزيددد

إعدار ، وتنداد   فديالمجتمع ما هو إت واقع قائا نذاته مستقل ع  األفراد الدذي  ي يشدون 
م  ختل سلوكها، وأن المعرفة ت تتصأ  اتجتماعيب ن هدتء األفراد يخلقون عالمها 

كل عملية تفاعل جديدة وت تعمل على دراسة المعاني  وت تى وتتخلق م  ختل ، بالثبات 
والقواعدد التدي  ، واتعتقدادات  ، واتتجاهدات   ، المتداولة والمتكدررة مد  خدتل المعدايير وال ديا
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عمليدة التفسدير  فديالوقت نفسه تعالج المعداني ك سدا   فيوإنما   ، فراد تحكا تصرفات األ
 .  (46)والت ويل

، ومدد  ثددا يجددب اتجتمدداعيوهددذ  المعدداني تشددكل الح يقددة اتجتما يددة فددي العددالا 
 ، هاوتشددكيلق التددي يسددتخدمها أعضدداء المجتمددع فددي صدديارة الح يقددة ائددالكشددأ عدد  الطر 

، األمدر الدذي يفددرض النظدر إلدى الحيدداة (47) اتجتمداعيوإعطداء الصدبغة الح ي يدة للعددالا 
ويتحكمددون  ، ألن أعضداء المجتمددع يخلقدون مدواقفها ؛والمواقدأ التدي تحدددث فيهدا ، اليوميدة

، ف نشدددطة الحيددداة اليوميدددة لهدددا اتجتمددداعيفيهدددا بفعدددل تلدددت المعددداني التدددي تشدددكل عدددالمها 
تظهدددر فيهدددا  وقدددد حددددد اجدددار فينكدددلا أربعدددة عشدددر مجدددات   ، وعقتنيدددة ، خصدددائا رشددديدة

  :(48) يوهاألنماط الرشيدة م  السلو  

 أو النا  يقارن نينها. ، عندما يصأ الفرد األشياء  •

 .أو يقدر خط  محتمت ، عندما يزن األمور  •

 عندما يبحث ع  الوسائل التي تحقق أهدافه.  •

 عندما يحلل البدائل والنتائج المترتبة عليه.  •

 معينة. استراتيجيةعندما يستخدم   •

 عندما يقدر الوقت.  •

 عندما يتنب  باألحداث.  •

 عندما يستعمل قواعد إجراء معي .  •

 عندما يقوم على اتختبار.  •

 عندما يستعمل معايير معينة لتختبار.  •

 .اوالوسائل م  ختل معايير مقررة أيض   ، عندما يطانق ني  الغايات   •
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 عندما يسعى إلى الوضوح والتمييز كهدف في حد فاته.  •

 والمعرفة العلمية. ، عندما يحاول أن يطانق ني  تحديد  للموقأ  •

وأسدداليبها مدد   ، ويتضددح مدد  خددتل هددذا التصددور أن األفددراد يكونددون تصددرفاتها
خددتل عتقددات التفاعددل مددع اآلخددري ، ومدد  خددتل المعدداني الذاتيددة التددي يصددفها هددددتء 

 .(49) اجتما يةدراسة كظاهرة أفعالها فاألفراد يمثلون اح يقة واق يةا تخضع للاألفراد في 

وتددر  تلددت النظريددة أن اإلنسددان يمتلددت بصدديرة فددي عمليددة التصددرف، فحددي  يقددوم 
فيندده فددي الوقددت نفسدده اشددتر  فددي خلددق هددذا التصددرف مدد  خددتل  معددي ،نوصددأ موقددأ 

، وبدذلت يكدون: فدي معقدوت افاتي، إف م  ختل هذا الوصأ سوف يضفي معندي وتفسدير 
الددذي يجعددل اإلنسددان بصدددد إحالددة وعدددم اليقددي  فددي الوضددع الحددالي  ، إعددار إزالددة الشددت

 .(50) النشاط الذي يفعله في إعار الحياة اليومية إلى الذات اإلنسانية

ن هدذ  النظريدة تدكدد اكتشداف المتغيدرات السوسديولوجية إومما سبق يمك  القول 
المسددددتمر نددددي  الفددددرد ، ومحاولددددة جددددادة للتواصددددل اتجتمدددداعيالمرتبطددددة نتحقيددددق األمدددد  

وفلددددت مدددد  خدددتل تقويددددة ارتبدددداط األفددددراد  ؛ومعطيددددات المجتمددددع المهددداجر إليدددده ، المهددداجر
 فددديوتزويددددها بالمعدددارف العامدددة ألداء األدوار المختلفدددة  ، وتقاليددددها ، وعددداداتها ، ب ددديمها

 الحياة اليومية.

 نظرية التنظيم االجتماعي  -5

عي للهجدرة  ويدكدد فيهدا أن ( نظرية التنظديا اتجتمداMengalamيقدم )منجالا  
كل مجتمع يمر بمرحلة التغير اتجتماعي يت كد فلت م  ختل اختتف وضع المجتمدع 

وتحددث تلددت التغيددرات أنسدداقه الثتثددة )النسددق  ، ونظامده اتجتمدداعي فددي فتددرتي  مختلفتددي 
ونسددق الشخصددية(، وفددي هددذ  العمليددة ت خددذ الهجددرة الوافدددة دورهددا  ، واتجتمدداعي ، الثقددافي

الذي يمك  تخيلها كعملية دورها الرئي  هو حفظ التوازن الدديناميكي للنظدام اتجتمداعي 
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ليتخلصددوا مدد   ؛  عرقدداءتعطددي أعضددا هنفسددمدد  التغيددر، وفددي التوقيددت  األدنددىعنددد الحددد 
ر وتتددد ثر بالنظدددام اتجتمددداعي لكدددل مددد  والنفسدددي، فدددالهجرة الوافددددة تددددث ، حرمدددانها المدددادي
ومعاييرها تتغير أثنداء تلدت  ، وأهداف المهاجري  ، والطرد، فال يا الثقافية  ، منطقتي الجذب 

 ، ثتثددددة عناصددددر هددددي مجتمددددع المنطقددددة األصددددليةعلددددى  العمليدددة، ونسددددق الهجددددرة يشددددتمل
ا تسداند   ومجتمع منطقة الجذب، ثا المهاجري  أنفسها، وهذ  العناصر تكون كدت متسداندا

 .(51)اديناميكي  

 : الهجرة الوافدة واألزمة السورية: ارابعً 

ممدددا  ؛الشدددر  األوسدددط فدددي واسدددتراتيجيةتعدددد سدددورية منطقدددة لهدددا أهميدددة جغرافيدددة 
تدداري  العددرب الحددديث  فددي، وت سدديما  عبددر التددارياتسددتعمارية  لألعمدداع اجعلهددا محطدد  

انقتبددات كثيددرة منددذ اسددتقتلها عددام  السياسددينظامهددا  فدديوالمعاصددر، وقددد عرفددت سددورية 
 .(52) نهالتناقل السلطة  اأو أسلوب احتى أصبح نمط ،1964

الصددراع  وموقعهددا، فددين ، الحسددا ، جغرافيتهددا اتسددتراتيجيوبسددبب موقددع سددوريا 
 االصددراع علدى الشددر  األوسددط، كمدا تعددد سددورية مهددد  فددي اعليهدا هددو الفصددل األشدد خطددر  

وعلددوم، وت سدديما أنهددا  ، وفنددون  ، مجدداتت كثيددرة مد  عمددارة فدديأندددعت  ، لحضدارات عديدددة
وجددرت  ، تقددع علددى ملتقددى ثددتث قددارات: أسدديا، إفري يددا، وأوروبددا، وت سسددت عليهددا ممالددت

كنت م ا حضدددارة مختلفدددة، 33اكتشدددفت فيهددا او  ، ندددذ مليددون عدددامفددو  أرضدددها حددروب، وسدددُ
 ا موقع أثر  م  الحضارات. 500وا

يضدا  الدذي الحضداري وير  رجال العلا والفكدر أن سدورية ت تخدرج عد  المثلدث 
ومدددد  ثددددا  ، وبفضددددلها تكونددددت الحضددددارة الشددددرقية ،   )الدددديم ، واد  النيددددل، نددددتد الرافدددددي (

العددالا بكددل مدسسدداتها الحكوميددة  فدديأول مدد  ننددى حضددارة مكتملدة  هدديالغربيدة، وسددورية 
 .(53) م  األلأ الرابع قبل الميتد  الثانيالنصأ  في
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أهميدددة خاصدددة كونهدددا فات مركدددز متوسدددط ندددي  قدددارات  الجغرافددديولموقدددع سدددورية 
خدط  اجبدال عدورو  وشدرق   امتداد لشبة الجزيرة العربية، تحدها شدمات    فهيالعالا القديا،  

، وم  اوهمى ينطلق م  جبل سنجار فيجتاز نهر الفرات عند أنو كامل إلى الع بة جنوب  
ألنهدا تقدع علدى  ؛الجنوب خط وهمى  خر م  الع بة إلدى رفدح لدد  العدرب ندبتد االشداما

 .(54) ميسرتها أيمش مة القبلة 

 السياسدديوعلدى مسدتو  األوضداع اتقتصددادية فينده بدالررا مدد  أن تداري  سدورية 
 اتقتصددادي، فدين فلددت لددا يدنعك  علددى وضددعها اتسددتقرارمندذ اتسددتقتل قددد تميدز بعدددم 

 التدددديالعددددام، فسددددورية أصددددبحت واحدددددة مدددد  الدددددول العربيددددة ودول العددددالا الثالددددث القليلددددة 
ظروف ص بة ومعقدة، لي  أقلهدا الصدراع  في مقبوت    اقتصاديا  ااستطاعت أن تحقق نمو  

 اإلجمددددالي، ومدددا يفرضدددده مددد  أ بددداء هائلدددة، وقددددد كدددان معددددل النمدددو اإلسدددرائيلي العربدددي
مرتبدددة متقدمدددة ندددي  الددددول  فددديسدددورية يضدددعان هدددذا القطدددر  فددديومسدددتو  النددداتج المحلدددى 

 .(55) النامية

يعتمدد بشدكل  اقتصداد سدورية مد   فدي اتقتصداديةالسياسدات  فيولقد ندأ التحول 
يقدددود  القطددداع الخددداص،  اقتصددداد علدددى الدددنفط، وعلدددى سددديطرة القطددداع العدددام إلدددى  رئدددي 

م، حيدددث قامدددت الحكومدددة بيصدددتحات 1990مندددذ العدددام  اوبقاعدددة إنتددداج متنوعدددة تددددريجي  
ا، ثدا اتقتصداديةلدعا القطاع الخاص وإعادة تعريدى دور  مد  خدتل اعروحدة االتعدديدة 

م، 2005ا عدام اتجتمداعيالسدو    اقتصداد مدا يسدمى ا  باعتمداد تعمقت هذ  اإلصتحات  
همت هددذ  سددأكمددا  ، االحفدداع علددى نسددب نمددو مقبولددة نسددبي   فدديوسدداهمت هددذ  التحددوتت 

 اوتنوعهدا، وأصدبح القطداع الخداص تددريجي    ، زيادة الصادرات رير النفطيدة  في  السياسات 
مددددد  تددددددنى  السدددددوري  اتقتصددددداد لهدددددذا النمدددددو، وفدددددى المقاندددددل عدددددانى  األساسددددديالمحدددددر  

قطاع المضاربات العقارية، وبقى اتستثمار   في  ارالب    وانحصارها  ، اتستثمارات األجنبية
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 الحكومة لتقليا الدي   اتبعتها التي اتقتصادي اتنكماشرير فعال نتيجة سياسة  العام 
سددددورية تعددددانى بشددددكل عددددام مدددد  تفشددددى الفسدددداد  فدددديالعددددام، وبقيددددت البيئددددة اتسددددتثمارية 

  .(56)واتحتكار

الصعيد   النمو  اتجتماعيوعلى  تضافر  والتراجع    اتجتماعي :  الجمود  مع 
المجتمع  السياسي تكوينات  م   واسعة  قطاعات  مستويات  يش  وتدهور    األهلي ، 

اتهاوحيا سياسات  تطبيق  بعد  خاصة  الليبيرالية  اتجتماعيالسو     اقتصاد ،    التيا 
الريفيي  هائلة م   أعداد  التاريخية  ، قوضت موارد رز   أماك   يشها  نمو  وب  ، ومغادرة 

نو ي   المجتمع  م   واسعة  وإنساني  اوكمي    ، اقطاعات  تنال  اومعرفي    ا،  أن  دون  م    أي، 
ا، م  دون قتصادي  او   ، ااجتما ي  ومع تدهور قطاعات واسعة أخر     ، نصيب م  الحرية

 احتجازومع    ، وعلى نصيب عادل م  الدخل  ، العمل  فيأن تستطيع الحفاع على حقها  
يملكون  ني  م   الدخل  وتعاظا هوة  اإلفساد،  وانفتت  يملكون   ، اإلصتح،  وتركز   ، وت 

اعتماد ال بضة   ا، وأخير  أسطوري الثروة بطريقة يصعب تصديقها، جلبت معها نمط ترف  
جتمع م  يريدون ا،  إصتحيحل    أيوإرت  أنواب    ، األمنية لنبقاء على األمر القائا

مع    في  ادور   العام  والرز  الش ن  الثروة  حصتها  يريدون  مس لة   ، م   اتنفجار  وصار 
 .(57)فرصة للتغيير

 المددددني السدددوري وتطدددورت األزمدددة علدددى السددداحة السدددورية حيدددث توحدددد المجتمدددع 
، وتوحددددت قدددوة المعرفدددة الباحثدددة عددد  دور وقدددوة العمدددل اليائسدددة، وقدددوة قطاعدددات واألهلدددي

تددداري   فددديألول مدددرة  عملدددي مخدددرج فددديالدددراربي   األهددداليشدددعبية واسدددعة محرومدددة وقدددوة 
سورية المعاصدر، حيدث أتيحدت فرصدة لهدذ  القدو  نزلدت إلدى الشدوارع مطالبدة بمدا تفتقدر 

 .(58) اتجتما يةإليه: الحرية، العدالة 
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والمنطقدة  ، نلددان الشدر  األوسدط فديم 2011الشهور األولى عام   فيوقد ندأت  
ثدا  ، والبحدري  ، ثدا الديم  ، ثدا ليبيدا ، ثا مصدر ، العربية حركات ثورية متوالية ندأت نتون 

 .(59) سورياثا  ، الجزائر

م 2011مسدتهل عدام  فدي العربيالعالا  فيجرت  التيوم  المدكد أن التغيرات  
النخبدددة ن عمليدددة التغييدددر داخدددل أسدددورية، فلدددت  فددديقدددد فرضدددت نفسدددها علدددى األوضددداع 

عالمدددا  اشدددعبي اأصدددبحت مطلبددد السياسددديعلدددى قمدددة النظدددام  االسياسدددية السدددورية خصوصددد  
 السياسدديوسدلوكيات ريدر سدلمية حتدى بدات اتسدتقرار  ، وأنشدطة ، ارتبطدت ب عمدال عندأ

 .(60) المنالبعيد  احلم   والمدسسي

وقعدت فيهدا  التدياألمدل  وانعددام ، وقد ثار شباب الثورة السورية ضد حالة الشدقاء
ننزولها إلى الشوارع كل يوم، وعبر شباب الثورة ع    اأجيال م  السوريي  لخمسي  عام  

، وأن سدبب فلدت اي يشون فيها ليست قددر   التيإدراكها العميق ب ن ظروف الحياة الش ية 
سددوء إدارة الشدددون العامددة وأن المعاندداة علددى المسددتو  المحلددى مرتبطددة بعبددث السياسددات 

السياسددددات الوعنيددددة سددددببه غيدددداب المشدددداركة  فددددي، وأن التخددددبط الددددوعني  علددددى المسددددتو 
والشددفافية والمحاسددبة، وغيدداب القضدداء المسددتقل، كمددا أدركددوا أن فقدددان إمكانيددات مسدداءلة 

الدسددداتير السدددورية  فددديتدددداول السدددلطة، وأن كدددل فلدددت تدددا تكريسددده  انعددددامالحكومدددة سدددببه 
تنفيذيددددة جعلددددت السددددلطات التشددددري ية وال التددددي ، الخمسددددي  سددددنة الماضددددية فدددديالمتتحقددددة 

للخددوف  اوإسددكاته، وإنتاجدد   ، والقضددائية تتضددافر لتجعددل مدد  الحكددا أداة لنعاحددة بالتددذمر
 .(61) للكرامة اإلنسانية اأن تكون ضامن    م ندت

إلددى  تهاوهجددر سددورية أسددفر عندده نددزوح متيددي  السددوريي   فدديومددع تفدداقا الوضددع 
أوضددداع الشدددعب بصدددفة عامدددة دول الجدددوار، وكثيدددر مددد  الددددول العدددالا، وأثدددر فلدددت علدددى 

 واألسرة السورية بصفة خاصة.
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Abstract: 

The Syrian revolution erupted in 2011 and quickly turned 

into a conflict that led to the collapse of the state and the entry into 

an internal and protracted civil war that led to mass displacement 

inside Syria, asylum and emigration abroad and neighboring 

countries. 

With the expansion of the conflict, the Turkish family has 

been severely damaged, leading to its disintegration and 

disruption of its function, and this research casts on the impact of 

the Syrian crisis on immigration to neighboring countries, where it 

presented the concept of incoming immigration and its factors and 

theories explaining it. 
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